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MA PO-JUNG: A CSEND VÁROSA
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„Építsünk együtt egészséges és tartós internetet!” 
(Ma, 2019: 135.)

Kommunikációs és tevékenységi normalizáció

Ma Po-jung A csend városa című novellája az online környezetben megvalósított, magas 
szintű kommunikációs és tevékenységi normalizáció elrettentő erejű víziója, „szélsőséges 
cenzúráról szóló disztópia”. (Ken, 2019: 131.)

A szövegben működése közben ábrázolt diktatórikus hatalomgyakorlás néhány pontosan 
megtervezett, stabil, az időnként változó körülményekhez könnyedén alkalmazkodó tartó-
pilléren nyugszik. Ez az internet elszegényített, főként nyelvi kódolású üzeneteket továbbító, 
radikálisan ellenőrzött változata, az úgynevezett Egészséges szavak listája és egy (számítás)
technikai eszköz, fülre helyezhető, „hordozható nyelvszűrő berendezés[ként]” (Ma, 2019: 
139.) meghatározott hallgató. Az említett szójegyzék tartalmazza a hatóságok által engedélye-
zett és ily módon az internetezők és a beszélők által használható összes szót és kifejezést (Ma, 
2019: 137.). Az utóbbi pedig az élőszóbeli kommunikáció rendszabályozott voltát felügyeli, 
továbbá szabálysértések esetében zavaró, egyre hangosodó, végül fájdalmas hatású sípolás-
sal figyelmezteti a beszélőket az anomáliákra, a tiltott, illetve kényes elemek alkalmazására. A 
világháló1 használata közben kötelező érvénnyel, kiiktathatatlanul alkalmazott szűrő szoftver 
szükségtelenné teszi a hallgató viselését otthon – ahol a történet szereplői és egyáltalán: a meg-
jelenített világ, a novellabeli egyedüli Állam lakói rendszerint tartózkodnak. Ez a számítógépes 
program gépelés, online munkavégzés és levélváltás közben egyaránt azonosítja a tiltott avagy 
nem megfelelő szókészletbeli elemeket a szövegben, grafikailag kiemeli, a vizionált világbeli 
szakkifejezéssel: „leárnyékolja” azokat a képernyőn, és helyükben megjeleníti a jelmondatot: 
„Kérjük, használjon egészséges nyelvezetet.” (Ma, 2019: 137.)

Az általunk ismert kurrens internet legfőbb jellemvonásai közé tartozik a tartalmak gyakori 
multimedialitása és megnövekedett közvetítési sebessége mellett a böngészés alkalmával meg-
őrizhető felhasználói anonimitás (Aczél, 2012: 116.; Szűts, 2009; Szűts, 2014; Szűts, 2018: 35., 
222.), továbbá a mindezzel összefüggő felhasználói beleélés, immerzió, illetve kifejezettebb 
formájában a flow-élmény (Csíkszentmihályi, 2016; Szűts, 2018: 339–341.; vesd össze Virilio, 
2002: 45–46.): „Abban a pillanatban, amikor beléptem a világhálóra, varázslóként kezdhetek 
működni, teljesen a saját akaratomnak, a saját vágyaimnak, a saját szükségleteimnek és a saját 
kíváncsiságomnak megfelelően. Küldhetek és kaphatok információt, hamisíthatok, montíroz-

1 Technikai értelemben véve a fizikai eszköztest, a (számítás)technikai paraméterek és tényezők által meghatározott 
internet foglalja magába a világhálót, vagyis a World Wide Webet. (Szűts, 2013: 11., 20., 59.;  Szűts, 2018: 25.). Jelen 
tanulmányban, figyelembe véve az irodalmi szöveg futurisztikus fikcionalitását és disztópikus jellegét, a két fogalom 
egymás szinonimájaként szerepel, hasonlóképpen, mint a böngésző által hozzáférhető online, illetve cybertér. 
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hatok, identitást választhatok, azt tehetem, ami akarok. Nincsenek határok.” (Csepeli–Prazsák, 
2010: 17–18.; vesd össze Esterbauer, 2003) Felszabadító erejű a személy(iség) és a jelenlét egy-
ségének megszűnése a világhálón: „Már nem biztos, hogy én vagyok jelen. Aki jelen van, az nem 
törvényszerűen és feltétlenül azonos velem, nemcsak szerepében, hanem szubjektumában is 
eltérhet.” (Aczél, 2012: 129.; vesd össze Derrida, 2014; Orbán, 1994; Ferraris, 2008)

Ma disztópikus jövővíziója megszünteti az internethasználathoz, a böngészéshez, a szabad 
tájékozódáshoz kapcsolódó és azt egyben lehetővé tevő névtelenséget, és a felidézhetetlen 
régmúltba száműzi. Miként az a novella főhőséről, Arvardanról olvasható: „Ő maga soha nem 
használta a netet névtelenül, és nem ismert senkit, aki ilyet tett volna – valójában technikai 
értelemben lehetetlennek bizonyult bárkinek is, hogy álcázza magát a neten. A megfelelő ható-
ságok erre gondosan ügyeltek.” (Ma, 2019: 134.) Az anonim internetezés és online tevékenység 
felfüggesztése a felhasználói élmény ellenében fejti ki hatását, teret ad a cenzúrának, illetve az 
egyénekre irányuló nyomásgyakorlásnak. A hatalmi ellenőrzés döntő mértékben szövegekből 
felépülő tereppé változtatja az online környezetet. Ennek következménye az interneten elér-
hető tartalmak megritkulása, elszegényedése és kiüresedése. A csend városában az online tér 
kapuőrei korlátlan hatalom birtokosai, ezáltal megszűnik a netsemlegesség (Szűts, 2018: 439–
448.; Szűts–Yoo, 2015), vagyis az adatok és tartalmak szabad és korlátlan áramlása, továbbá 
feltölthetősége a hálózatra.

Ma novellája a kifejezés Brooks Landon-i, nem médium-specifikus értelmében  digitális nar-
ratíva (Landon, 2001: 29.), ugyanis a kulturális jelenségek és egyben a mindennapi tevékeny-
ségek, vagyis a profán élet széles körét érintő digitalizálódás lehetséges jövőbeli irányát, elret-
tentő módját jeleníti meg.

Ma disztópiája az internet és egyáltalán a számítógép-használat – napjainkban tapasztalható 
multifunkcionalitásával (Farkas, 2003: 35–36.; Aarseth, 2008: 160.; Tamás, 2001: 53.) szem-
ben – beszűküléséről, megritkulásáról, végső soron monofunkcionalitásról árulkodik. Csakis 
egyvalamire használható: a centralizált hatalom által normalizációs célból közvetített, egészsé-
ges nyelvezetű szöveges üzenetek olvasására, esetleg azok egysíkú, konvergáló értelmezéseket 
kiépítő, szintén rendszabályozott nyelvezetű kommentálására. Ilyen körülmények között elkép-
zelhetetlenné válik bármiféle esemény (Žižek, 2014; Feldmár, 2018: 9–10.). Az internetezés a 
szabad tájékozódásra, véleményalkotásra és -nyilvánításra, továbbá a hiteles önreprezentáció-
ra és ellenállásra alkalmatlan pszeudo-aktivitássá válik. (Žižek, 2016: 317.; Erhardt, 2006: 68.) 
Így bontakozik ki az interpasszivitás (Pfaller, 2000, 2009) tartalommentes tere.

A kapuőri rendszer rideg szigora, minden online kommunikációs aktusra kiterjedő 
rendszabályozó volta tartalmi és kifejezésbeli, nyelvi-formai irrelevanciát, vég nélküli 
ismétlődést eredményez: „Az operációs rendszer egyszerű volt és világos. A böngészőn nem 
tudta hova beírni a webcímet. A nem szerkeszthető könyvjelző eszköztárban néhány internetes 
oldal címe sorakozott. Az ok egyszerű: ezek számítottak egészséges és pozitív oldalnak. Ha más 
oldalak tartalma megegyezett ezekkel, akkor logikusan ez a néhány oldal elégnek bizonyult […] 
Néhányan azt állították, hogy az Állam határain kívül léteztek más internetes oldalak is, de ezt 
csak afféle városi legendaként tartották számon.” (Ma, 2019: 135–136.)

Az internet mint (számítás)technikai-infrastrukturális tényezők által meghatározott rendszer 
megjelenése óta változik; egyre kifinomultabbá és ezzel párhuzamosan egyre bonyolultabbá, 
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hálózatilag szövevényesebbé válik. Ugyanez mondható el az általa elérhetővé tett World Wide 
Webről, vagyis a világhálóról. Ezáltal van az online kommunikációnak és médiának története. 
Nem véletlenül változik, időnként finomodik, árnyaltabbá válik, máskor pedig szélsőségesen 
(techno)optimista vagy pedig éppen ellenkezőleg, -pesszimista irányokba orientálódik az 
internet (társadalom)tudománya (Z. Karvalics, 2004, 2005), az online jelenségegyüttesekről 
kialakított szerteágazó, hihetetlenül szövevényes tudományos és közéleti, valamint művészeti 
diskurzus.

Maga a technológia neutrális, lehetőségként adott. Egymástól radikálisan eltérő felhasználási 
módokat tesz lehetővé. (Harari, 2017, 2018; Tófalvy, 2017) Ma Po-jung novellája sem osztozik 
a technológiai determinizmus elképzelésében, miközben az internetes cenzúrán alapuló 
totalitárius hatalomgyakorlás, az online önkényuralom rémképét villantja fel: „a technológia 
semleges. De a technológiai fejlődés egy szabad világot még szabadaddá tesz, egy totalitárius 
világot viszont még elnyomóbbá”. (Ma, 2019: 158.) A digitalitás alapjai ugyanis „a bitek, 
amelyek csak egyesek és nullák, az egyik ember mégis hasznos eszközöket kreál belőlük, míg 
valaki más kártékony vírusokat” (Ma, 2019: 158.).

Előképek, intertextusok

A csend városának pretextusa George Orwell 1984 című, a digitális diktatúrák irodal-
mi előképét megalkotó (Csányi–Beke–Samu, 2019) regénye. A két mű közötti kapcsolat-
rendszert számos vonatkozás teremti meg. Ezek között vannak explicit és implicit for-
mában megjelenő hivatkozások, szó szerinti és tartalmi idézetek, parafrázisok, allúziók 
és kommentárok. A narratív struktúrák, illetve a történetvezetés szintjén pedig reflektált 
szimmetrikus szerkesztésmód figyelhető meg. A novella főszereplőjének a világhálóra 
való csatlakozását lehetővé tevő és ily módon az anonim böngészést ellehetetlenítő inter-
net-hozzáférési kódjában jól láthatóan, kiemelten máris a személynév után ott szerepel az 
1984-es számsor, illetve évszám: ARVARDAN19842015BNKF. Mivel pedig a történetben 
az internet-hozzáférési kód személyazonosítóként is szolgál, „azzal egyfajta homomorfiz-
must alkot[va]” (Ma, 2019: 134.), a regénycím feltűnően gyakran fordul elő a szövegben; 
különböző helyeken tűnve fel, gyakorlatilag végigkíséri a teljes novellát.

A Ma szövege által vizionált jövőben a kommunikáció során használható, egyre keve-
sebb elemet tartalmazó egészséges szavak listája az újbeszél nyelvvel állítható párhuzam-
ba. Az újbeszél nyelv (Orwell, 2019b: 343–358.; Reuland–Abraham, 1993; Chilton, 1988) 
az 1984-ben és az egészséges nyelvezet A csend városában már csak az éppen aktuális hi-
vatalos ideológiának megfelelő (tömeg)kommunikációra alkalmas (Csicsery-Ronay, 2008: 
31.), nem tartalmaz ugyanis a rendszerfüggetlen vagy -idegen gondolatok közlésére szol-
gáló elemeket és grammatikai struktúrákat. Ez a két mesterséges nyelv, mármint az újbe-
szél és az egészséges nyelvezet egyaránt a politikai korrektség táptalaja és egyben szemi-
otikai öntőformája, valamint szűrője. Ily módon kapcsolódik össze a disztópikusan elgon-
dolt és plasztikusan, narratív formában ábrázolt nyelvi tervezés, „nyelvmérnökösködés” 
a tudati, valamint szubjektív tartalmak manipulálásával, illetve restrukturálásával.
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A novella szereplői beszélgetnek is Orwellnek a vizionált jövőben már offline, azaz könyv és 
online, azaz elektronikus-digitális formában egyaránt elérhetetlen, vagyis betiltott művéről. A 
történet egy szereplőjének „[f]iatal korában volt szerencséje olvasni az említett könyvet, és a 
nagy részére még most is emlékszik”. (Ma, 2019: 157.) Ő rendszeresen idéz belőle, elmesélve, 
felidézve annak történetét, amihez a szereplők kommentárokat fűznek. „Az 1984 szerzője 
tökéletesen megjósolta a totalitarizmus kibontakozását, de nem látta előre a technológiai 
fejlődést” (Ma, 2019: 157.) – fogalmaz a novella egy szereplője, majd a következőképpen 
folytatja: „Óceániában az emberek még eljuttathattak egymásnak titkos üzeneteket, és 
megoszthatták titkos gondolataikat. Ma már egész más a helyzet. A megfelelő hatóságok 
mindannyiunkat felkényszerítettek a világhálóra, ahol ha megpróbálnánk is titkos üzeneteket 
küldeni egymásnak, a netszabályozók mindent látnának. Nincs hova elbújni. És a való életben? 
Ott meg küszködhetünk a hallgatóval.” (Ma, 2019: 157–158.)

Ma szövege oly módon gondolja tovább Orwell paradigmatikus jelentőségű tudományos-
fantasztikus disztópiáját (Booker–Thomas, 2009: 66.; Huber, 2016: 115.), hogy figyelembe 
veszi annak profetikus-antiutópikus potenciálját, megőrzi a (tömeg)tájékoztatás általi hatalmi 
megfigyelést és instruálást lehetővé tevő technikai konglomerátum gondolatát, és azt a kurrens 
média- és kommunikációtechnológiai tendenciákhoz igazítja. Online közegbe helyezve teszi 
totálissá a kommunikációs és tevékenységi kontrollt.

Orwell regényében a digitális írásbeliségnek a múltbéli események ellenőrzését, folyamatosan 
zajló restrukturálását (Assmann, 2004: 72–73.; Assmann, 2009: 157.; Karácsony, 2000: 114.) 
lehetővé tevő, strukturális nyitottságról árulkodó irodalmi előképei érhetők tetten (Beke–
Samu, 2018; Orwell, 2019b: 48., 50–51.). Az Állatfarmban pedig ennek médiaarcheológiai 
pretextusa képződik meg (Orwell, 2019a: 66., 87., 103.). Ma szövege az Orwell-művek által 
megnyitott horizontot hatékonyan funkcionáló aktualitásként jeleníti meg: „Érthető, hogy a 
megfelelő hatóságok jobban szeretik az elektronikus könyveket […] Azoknál elég a KERESÉS 
és BEHELYETTESÍTÉS funkciók használata ahhoz, hogy kigyomlálják az egészségtelen szavakat 
és megtisztítsák a szöveget. Az igazi könyvek kijavítása és szerkesztése egy örökkévalóságig 
tartana.” (Ma, 2019: 156.; vesd össze Orwell, 2019b: 50–51.) Miként Orwell regénye(i), Ma 
novellája is „a post-truth, vagyis az igazságon túli korban” (Harari, 2018: 204.) játszódik.

A csend városa Murakami Haruki 1Q84 című regénytrilógiájával (Murakami, 2016a, 2016b, 
2012) is intertextuális kapcsolatban áll. Hasonlóképpen, mint A csend városa, az 1Q84 
is továbbgondolja és egyben aktualizálja a digitális írásbeliségnek az Orwell-regényben 
kirajzolódó előképeit, a számítógép-használatnak olyan irodalmi reprezentációit nyújtva, 
amelyek az ábrázolt eszközök és funkciók tekintetében egyaránt időszerűek. Orwell és 
Murakami regényvilágának, továbbá Ma novellájának alapszerkezetét egyaránt egy-egy olyan, 
parttalanná váló textuális univerzum határozza meg, amelynek kialakulásáról és modulációs 
folyamatairól maguk a művek tájékoztatják az olvasót. Ez a szöveguniverzum A csend 
városában, hasonlóképpen, mint az 1984-ben, leginkább az indoktrináció és az instruálás céljait 
szolgálja, Ma novellájában azonban már az online térben képződik meg. A csend városában és 
pretextusában a hatóságok a kommunikációt tematikai és nyelvi-formai szempontból egyaránt 
felügyelik, ugyanis „a nyelv teljes keretrendszerét és az építőkockáit is az ellenőrzésük alá 
vonták”. (Ma, 2019: 162.)
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Az Orwell regénye által megjelenített világban a kommunikációs medializációt megalapozó 
különböző technikai berendezések (Beke, 2018) az élet szinte minden területére és helyszí-
nére kiterjedő folyamatos külső, vagyis a cselekedetekre és megnyilatkozásokra, a látható és 
hallható (inter)akciókra összpontosító (Harari, 2018: 66.) megfigyelést valósítanak meg. Az 
orwelli rémálomban „minden egyén folyamatos megfigyelés alatt áll”. (Harari, 2018: 66) En-
nek megfelelően magas szinten tartják a szereplők viselkedési önkontrollját, és óhatatlanul 
is csökkentik a megfigyelésre érdemes testi cselekvések és személyközi interakciók számát. 
(Foucault, 1990) Ugyanez figyelhető meg Ma disztópiájában is, azzal a különbséggel, hogy a 
novella által vizionált világban az immár online formában zajló írásbeli kommunikáció (Ma, 
2019: 157–158.) és egyáltalán, minden online tevékenység, még a legapróbb is totális megfi-
gyelés és regisztráció alatt áll: „A megfelelő hatóságok lekövettek minden egérmozgást, min-
den leütött billentyűt, mindent, ami átment a számítógépen, és nem lehetett hova elbújni 
előlük”. (Ma, 2019: 146.)

A totális és folyamatos megfigyelés következtében Ma disztópiájában a digitális írásbeli-
ségben nem jelennek meg az internetes kommunikáció specifikus érzelemkifejező elemei, 
a hangulatjelek (Bódi–Veszelszki, 2006). Az emotikonok a novella világában működő hata-
lomtechnikai gyakorlatnak megfelelően nem szerepelhetnek az egészséges szavak listáján, 
ugyanis nem szavak, és ami ennél is fontosabb: „a magánélet utolsó morzsáit” (Ma, 2019: 
146.) jelentenék, a teljes mértékben felügyelt és ideológiai megfontolásokat figyelembe vevő 
módon strukturált online térben pedig nem lehetnek „az embernek titkos gesztusai” (Ma, 
2019: 146.). Miként számos tudományos-fantasztikus alkotásban, a technika kommunikációs 
uniformizmusa az 1984-ben és A csend városában is  felszámolja a romantikát, illetve elsze-
gényíti az érzelmi világot (Ma, 2019: 158–159.; Doorman, 2006: 9.).

Ma novellájában és Orwell regényében a szereplők megfigyelését és instruálását lehető-
vé tevő technikai berendezések – a tudományos-fantasztikum műfajának megfelelően – nem 
szupplementáris, hanem konstitutív jellegűek (Slusser, 2005: 28.). Ezek képezik „a rendszer 
lüktető vénáit és artériáit” (Ma, 2019: 165.); az általuk megteremtett mediális alapszerke-
zetek pedig konvergens irányokba mutatnak. A különböző technikai berendezések mindkét 
műben egyetlen célt szolgálnak, azt, hogy lehetővé tegyék és működtessék a diktatórikus ha-
talomgyakorlást. Ennek következtében minimalizálják a személyközi kommunikáció mérté-
két, és egyben megfosztják azt potenciális jelentőségétől. Ma novellájában még az internet 
sem működhet participatív médiaként, annak alapfeltétele ugyanis, hogy „a felhasználók in-
terakciójuk révén már maguk kontrollálják, hogy milyen tartalmakat akarnak elérni”. (Szűts, 
2018: 312.) Ma novellájában az interneten elérhető tartalmakat nem a felhasználók, hanem 
a megfelelő hatóságok hozzák létre – ideológiai megfontolásokat tartva szem előtt. A felhasz-
nálók legfeljebb ezekhez a tartalmakhoz fűzhetnek megjegyzéseket, mintegy azok jelentését 
affirmálva: „A fórumok témái különböztek, de alapvetően mindegyik azzal foglalkozott, ho-
gyan lehetne még inkább az állami rendeletek javát szolgálni és engedelmesebben betartani 
őket, valamint hogy milyen módon lehetne tovább építeni az egészséges netet. Például az 
egyik számítástechnikai fórumon a szó a kényes szavak leárnyékolási technológiájának javí-
tásáról folyt”. (Ma, 2019: 146.)
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Orwell regényében és Ma novellájában az ábrázolt világ alapstruktúráját meghatározó 
technikai eszközök és eljárások a szereplőket egyaránt homogén, az aktuálisan uralkodó 
ideológiának, kollektív imagináriusnak2 (Assmann, 2009: 157.), rémálomszerű gyötrő 
szimulákrumnak (Baudrillard, 1996), erőszakos spektákulumnak (Debord, 2006) megfelelő 
véleménybuborékba, illetve -börtönbe (Szűts, 2018: 206.) zárják. A csend városában ez 
az online térben képződik meg. A szereplők képtelenek kiszabadulni az áthatolhatatlan, 
öngerjesztő (előítéletes) csoportgondolkodás (Harari, 2018: 195., 203.) visszhangkamrájából 
(Harari, 2018: 194.; Pariser, 2012).

Haruki Murakami 1Q84 című regényének vonatkozó leírása szerint pretextusában, 
az orwelli disztópiában „gondolkodásra képtelen robotokat” (Murakami, 2016a: 210.) 
formálnak a társadalom tagjaiból. Ennek eszköze és célja „[k]ikapcsolni az agyakból azokat 
az áramköröket, melyek az emberi értelmet szolgálják”. (Murakami, 2016a: 210.) A szabad 
véleményalkotás, -formálás és -közlés technikai eszközök igénybevételével megvalósított 
és felügyelt totális tilalmát jeleníti meg az orwelli disztópia. (Csányi–Beke–Samu, 2019) 
Ami viszont Orwell művében még csupán a digitális diktatúrák irodalmi előképe, az Ma 
novellájában már aktualizált online önkényuralom.

A csend városa a kortárs irodalomnak az emberi emlékezet szerepét és jelentőségét 
leértékelő, úgynevezett poszt-mnemotechnikai hagyományához (Landon 2001: 31.) is 
szervesen kapcsolódik. Ebben a tradícióban erőteljes kétely fejeződik ki a humán memóriának 
a fejlődő, egyre hatékonyabbá váló gépi adattárolás viszonyai közötti lehetőségeivel 
szemben, gyökerei pedig Orwell regényéig nyúlnak vissza (Beke–Samu, 2017). A novellában 
többek között az ábrázolt poszt-mnemotechnikai működésmód által fenntartott online 
önkényuralomra is teljes mértékben vonatkoztatható Aleida Assmann-nak az eredetileg az 
orwelli totalitarizmus kapcsán tett megállapítása. Eszerint a szóban forgó önkényuralom 
fenntartása érdekében „a legkisebb olyan rést is be kell tömni, amelyen keresztül bepillantást 
lehetne nyerni a múltba, mivel egy ilyen pillantás lehetővé tenné az abszolutisztikus jelen 
felülvizsgálatát”. (Assmann, 2009: 157.)

A csend városában az internet és általában a digitalizáció, illetve maga a (számítás)
technikai kontextus nem a múltból (is) származó ismeretek felhalmozását, tárolását és 
hiteles tolmácsolását szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg, az azzal való leszámolás hatékony 
eszközrendszerévé lép elő. Ezt a célt szolgálja a szereplők közötti kommunikációt felügyelő 
hallgató, az eltorzult működésmódú internet és a gépelést, illetve szövegbevitelt ellenőrző 
egészséges szavak listája. Abban a korban, amikor az „igazi könyvek birtoklása […] súlyos 
bűncselekmény” (Ma, 2019: 157.), könnyű visszaélni a csupán digitálisan tárolt ismeretekkel, 
ugyanis lehetőség nyílik szűrni, szelektálni, módosítani, illetve esetenként megsemmisíteni 
azokat. Az internet egyébként sem alkalmas különösképpen az archiválásra: „a weboldalak 
– a könyvekkel szemben – a gyakorlatban nem az örökkévalóságnak szólnak”. (Szűts, 2018: 
365.; lásd továbbá Tófalvy, 2016)

2 A kollektív imaginárius kifejezést Assmann A 49-es tétel kiáltása című Thomas Pynchon-regényt értelmezve 
használja. (Pynchon, 2007) Az adott interpretációs keretben azonban Orwell regény- és Ma novellavilágára 
vonatkoztatva hasonlóképpen érvénnyel alkalmazható.
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A papír alapú könyvek birtoklásának marginalizációja (Ma, 2019: 156.), majd pedig 
birtoklásának betiltása (Ma, 2019: 157.) az online formában terjedő ismeretek szűrése 
mellett a múlt ellenőrzésének és uralásának hatékony eszközeként szolgál a történetben. 
A nyomtatványok ugyanis tiszteletet keltenek (Ma, 2019: 144.), „a szoliditás, a szilárdság 
érzését sugallják” (Nyíri, 2006: 15.), továbbá általuk a múltérzék „valamiképpen lényegi 
módon reprezentáltatik” (Nyíri, 2006: 15.; Birkerts, 1994: 129.). Ennek megfelelően A 
csend városában Orwell 1984-e különösképpen veszélyes könyvnek számít, hiszen annak 
a totalitarizmusnak a rémképét vázolja fel, amelynek technikailag evolválódott formáját „a 
megfelelő hatóságok” létrehozták.

A Ma novellája által mozgósított intertextuális vonatkozások a szöveg világirodalmi 
beágyazottságát, nemzetközi jellegét erősítik, annak megfelelően, hogy a „kortárs kínai 
science fiction egyre jobban hasonlít a világ science fictionjéhez” (Cixin, 2019: 324.). 
Hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy Ma történetét ne csupán kínai kontextusában (Ken, 2019: 
131.; Hszia, 2019: 338.), hanem a maga globális aktualitásában, a valós időben irányított, 
illetve befolyásolt közösségimédia-használat által lehetővé tett megfigyelő kapitalizmus 
(Zuboff, 2019; Assange, 2016) perspektívájában értelmezzük.

A csend városa érzékletes módon, narratív formában szemlélteti, hogy a kitüntetett szerepű 
online tér kapuőri rendszerének megerősítése, a kommunikációs folyamatok felügyelete, a 
tartalmak cenzúrázása miként szünteti meg, teszi lehetetlenné a beszélgetést, a szabad 
eszmecserét, tájékozódást és véleménynyilvánítást, végső soron pedig miként üresíti ki és 
egyben fosztja meg eredeti funkciójától az internet interaktív agóráját (Boros, 1999, 2011). 
A novellában kibontakozó online önkényuralom lehetőségeinek és veszélyeinek vizsgálata 
elengedhetetlenül fontos és egyben aktuális a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
kutatások korában.

Kitekintés

Ma Po-jung novellája, illetve a történet hátterében hivatkozott pretextusként működő 
1984 napjainkban kimondottan aktuális. Ennek magyarázata a kínai adatvezérelt társadalmi 
kreditrendszer 2014-ben publikált és 2017 óta több városban, illetve céges környezetben 
kísérleti jelleggel immár a gyakorlatban is működő, széles körű nemzetközi érdeklődést és 
ezzel párhuzamosan kritikai diskurzust kiváltó elképzelésében keresendő.

A pontrendszer a tervek szerint majdan minden kínai állampolgárra és vállalkozásra ki 
fog terjedni. Célja a magán-, illetve a természetes és a jogi személyek kormányzat iránti 
lojalitását, továbbá társadalmi és üzleti becsületességét, megbízhatóságát, valamint 
igazságügyi hitelességét értékelni, jutalmazások és büntetések rendszerét helyezve kilátásba. 
Ennek alapjául az online térben megvalósuló, illetve digitális nyomot hagyó személyközi 
kapcsolatok, tevékenységek, üzleti interakciók típusaira és kimeneti eredményeire utaló 
adatok szolgálnak. (Zuboff, 2019: 388–394.) A hivatkozott kreditrendszer rendszabályozó 
potenciálja és a Ma-novella világában kifejezésre jutó tevékenységi és kommunikációs 
normalizáció közötti párhuzamok nyilvánvalóak. Mind a referenciális, mind pedig az azzal 
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korrespondáló irodalmi világban közismert és ideológiailag vezérelt, mit és hogyan illik tenni, 
mondani, továbbá mit és hogyan nem. A kínai társadalmi kreditrendszert ennek megfelelően 
szokás digitális totalitarizmusként jellemezni (Zuboff, 2019: 388.), ami a Ma novellája által 
lefestett online önkényuralom előszobája.3

A különbségek leginkább abban mutatkoznak meg, hogy míg a kínai adatvezérelt társadalmi 
pontrendszer az egyének és vállalkozások tevékenységközpontú értékelését, hierarchizációját, 
jutalmazásukat és büntetésüket szolgálja, ily módon járulva hozzá a normalizációhoz, addig 
Ma disztópiájában a kifogásolható típusú, illetve tartalmú kommunikációs aktusokra, 
valamint tettekre nem is kerülhet sor. Míg tehát a kínai rendszer bizonyos keretek között, 
büntetések, szankciók kilátásba helyezése mellett, még lehetővé teszi a normától való 
elhajlást, a szabályok megszegését, A csend városa magát a kommunikációs és tevékenységi 
szabadságot számolja fel. Ma novellájában már nem lesz mit mondani, extrapolációjában, a 
távoli jövőben pedig már a tevékenységek is ellehetetlenülnek.

A novellának a kínai társadalmi pontrendszerre összpontosító értelmezése mellett nem 
szabad figyelmen kívül hagyni az online tér elmúlt években érzékelhető, főleg a közösségimédia-
használatot és a videómegosztó portálokat érintő tartalomszűrési tendenciáját. A nemzetközi 
viszonylatban megnyilvánuló, algoritmusok alapján funkcionáló online rendszabályozó, 
nemritkán a kapuőri rendszer újraélesztését, illetve felerősítését jelentő vonatkozások kevésbé 
tűnnek elrettentőnek, mint az aktuális kínai társadalomszervezési vagy éppen a Ma-novella, 
illetve az orwelli pretextusa által ábrázolt párhuzamok, azonban éppen tudatosítatlan, rejtett 
mivoltukból adódóan lehet elszaporodásuk és extrapolációjuk különösképpen veszélyes. A 
digitális emancipációnak és a kortárs médiakritikának az alávetett, normalizált, irányított 
felhasználói pozíció tudatosításával kell kezdődnie.

A kutatás folytatásában további negatív utópiákat, irodalmi világokat is érdemes volna 
bevonni Ma novellájának értelmezésébe, illetve a társadalmi ellenőrzés, rendszabályozás és 
indoktrináció kérdéskörének tárgyalásába. Fontos lenne kitérni Aldous Huxley Szép új világ 
című regényére (Huxley, 1982), a döntő mértékben a vizualitásra és a szórakoztatásra épülő 
jelenkori kultúra számos, a társadalmi rendszabályozásban is kifejezésre jutó vonatkozásában 
ugyanis már egyre inkább Huxley, mint Orwell és ezáltal Ma művével mutat átfedéseket. 
(Postman, 2006: 155–163.; Harari, 2018: 221.) További eklatáns példa Jevgenyij Zamjatyin 
Mi című, a modern értelemben vett antiutópia hagyományát megalapozó (Hoyles, 1991: 115–
143.) regénye. (Zamjatyin, 2008) Az orosz író művében az uniformizáció és az élet minden 
területére kiterjedő hatalmi kontroll valamint normalizáció, továbbá ezzel párhuzamosan az 
egyéni szabadság marginalizációja szintén a regényvilág működésmódjának meghatározó 
részét képezi. (Kern, 1988; Wegner, 2002: 197–199.)

3 Annak érdekében, hogy novellája megjelenhessen, történetének helyszínéül Ma eredetileg New Yorkot választotta, 
továbbá egyéb prózaírói eszközök igénybevételével sikerült kijátszania azt a cenzúrát, amelyet áttételesen éppen 
szövege tematizál. (Ken, 2019: 131.)
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